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Kajak- en Kano-Opleidingen: 2021 
 

Cursusbeschrijvingen 
Deze tabel beschrijft de inhoud en doelgroep van elke cursus. Zie de volgende hoofdstuk (Opleidingsprogramma 2021) voor data / tijden, 
instructeurs, taal en hoe je jezelf kan aanmelden. Voorlopig zijn alle cursusbeschrijvingen geschreven uitgaande van een normaal jaar (geen 
pandemie). De cursussen worden zo nodig aangepast (bijv. kleinere groepen, uitgesteld, geannuleerd) naar aanleiding van de COVID-19 
maatregelen. 
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Proefvaart Potentiële leden 
 
Geen kano- of 
kajak-ervaring vereist 
Je moet wel kunnen 
zwemmen 

Ben je nieuwsgierig naar kajakken / kanoën, op zoek naar een nieuwe 
buitenactiviteit en / of wil je lid worden van een kanoclub? Dan nodigen we je 
uit voor een proefvaart! Tijdens de proefvaart maak je kennis met de club, de 
omgeving, en kajakken. Een van onze leden zal je een rondleiding geven en 
je meenemen voor een korte tocht op de Kralingse Plas en al je vragen 
beantwoorden over het leven als lid van een kanoclub in Rotterdam. 

1 sessie,  
max 2 uur 
 
Gratis 

Introductieles 
kajakken 

Nieuw of aspirante 
leden. Bestaande leden 
mogen zich ook 
inschrijven om hun 
vaardigheden op te 
frissen. 
 
Geen kajak ervaring 
vereist 
Je moet wel kunnen 
zwemmen 

In deze cursus leer je essentiële kajak technieken, zoals efficiënt keren en 
stoppen, varen in een rechte lijn en achteruit en zijwaarts bewegen. Aan het 
einde van de cursus weet je hoe je een peddel moet kiezen, hoe je in en uit 
de boot kan stappen en wat je moet doen als je kapseist. We gaan ook in op 
het veilig vervoeren van een boot, het goed passen van een reddingsvest, 
het onderhouden van uitrusting en het veilig peddelen in een groep. Het 
belangrijkste is dat je andere nieuwe leden ontmoet, leert hoe de club in 
elkaar zit, en plezier hebt op het water! Let op: zorg ervoor dat je alle 4 de 
sessies kunt bijwonen voordat je je aanmeldt. 
 
Opmerking: De meeste nieuwe leden volgen de introductieles kajakken, die 
speciaal is ontworpen voor nieuwe leden. Als je echter liever begint met een 
introductiecursus open kano (zie volgende regel), zullen wij proberen om het 
op aanvraag te organiseren voor een kleine groep nieuwe leden. 

4 sessies van 2 uur 
 
€ 50 voor nieuw of 
aspirante leden. 
50% restitutie 
wanneer je lid wordt 
binnen 1 maand na 
de laatste les. 
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Introductieles 
open kano 

Alle leden 
 
Geen ervaring vereist 

Ervaar de veelzijdigheid van open kanoën tijdens deze introductiecursus. Je 
leert over recreatief en sit & switch kanoën. Wordt bekend met verschillende 
basis peddelslagen en hoe je efficiënt kan peddelen. Het grootste deel van 
de cursus vindt plaats in tandem (2-persoons) kano's, maar je krijgt ook de 
kans om een solo-kano te proberen. Elke avond begint met een korte uitleg 
op het land, gevolgd door oefeningen op het water. 

3 sessies van 2 uur 
 
Gratis 
 

Open kano 
niveau 2: solo 
freestyle 

Alle leden 
 
Bekendheid met 
vaardigheden op 
intro-niveau vereist 

Nieuw in 2021! Het doel van deze cursus is om met zo weinig mogelijk 
energie en met zoveel mogelijk variatie te varen. De cursus wordt in 
1-persoons open kano's gegeven. De nadruk ligt op Canadees varen en 
kennismaking met freestyle. 

3 sessies van 2 uur 
 
Gratis 
 

Zwembadtraining 
- basis reddingen 

Alle leden 
 
Geen ervaring vereist 

In deze zwembadtraining oefenen we basisreddingsvaardigheden. Je leert 
hoe je in ondiep en diep water in je boot kunt klimmen. We zullen oefenen 
om ons op ons gemak te voelen met kapseizen, eerst zonder en daarna met 
een spatzeil. Daarna leer je hoe je jezelf weer omhoog krijgt (zonder uit de 
boot te komen) door de boeg van een andere boot te gebruiken. We zullen 
ook oefenen met redden en gered worden in diep water. Er zal ook vrije tijd 
zijn om andere vaardigheden te oefenen, zoals opkanten en steunen. We 
spreken af op de club om de boten af te spoelen en op te laden. Daarna 
rijden we samen naar het zwembad. Na de zwembadtraining komen we 
terug naar de club om de boten te spoelen (chloor) en weer op te bergen. 

1 halve dag 
 
Kleine bijdrage  
(€ 5-10 om een deel 
van de 
zwembadhuur te 
dekken) 

Zwembadtraining 
- niveau 2 

Alle leden 
 
Bekendheid met basis 
reddingen aanbevolen 
(maar niet verplicht) 

Deze zwembadtraining is een kans om de basisvaardigheden voort te 
bouwen met andere zelfreddingen en geassisteerde reddingen. Dit is ook 
een kans om te leren / oefenen met rollen (kapseizen en jezelf boven water 
krijgen zonder uit de boot te komen). We spreken af op de club om de boten 
af te spoelen en op te laden. Daarna rijden we samen naar het zwembad. Na 
de zwembadtraining komen we terug naar de club om de boten te spoelen 
(chloor) en weer op te bergen. 

1 halve dag 
 
Kleine bijdrage  
(€ 5-10 om een deel 
van de 
zwembadhuur te 
dekken) 
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Kajakvaardigheid 
A (KV-A) 

Alle leden die graag 
willen voortbouwen op 
de technieken in 
“introductieles kajakken” 
 
Voltooiing van 
“introductieles 
kajakken” vereist 

In Nederland zijn er verschillende kanodiploma’s. KV-A (Kajakvaardigheid A) 
is één niveau hoger dan “Introductieles kajakken”. Deze zomer bieden we 
een reeks avondcursussen aan waar deelnemers hun kajakvaardigheden 
verder kunnen ontwikkelen / aanscherpen. Lees hier over kanodiploma’s in 
Nederland, en specifiek over de KV-A hier. 

8 sessies, waarvan 
je minimaal 4 
aanwezig moet zijn 
 
Gratis 

Kayak racing Alle leden die graag 
meer gestructureerd 
willen trainen met focus 
op de wedstrijdsport. 
 
Voltooiing van 
“introductieles 
kajakken” vereist;  
 
Zelfstandig en 
vertrouwd kunnen 
varen in een boot met 
roer 

In Nederland worde op verschillende niveau’s wedstrijden georganiseerd. 
Voor vlakwater wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen sprint en 
marathon wedstrijden. Sprint is explosief en over kortere afstanden. 
Marathon is een mooie dynamische wedstrijdsport waar naast snelheid en 
uithoudingsvermogen ook een hoop tactiek aan te pas komt. 
 
Tijdens de trainingen werken we aan techniek, conditie, snelheid en 
wedstrijdvaardigheden. In de eerste instantie richten we ons hierbij op 
deelname aan de avondmarathons (informele wedstrijden van 10km) en de 
eigen Rottemerenmarathon in september. Ook kunnen we deelnemen aan 
bijvoorbeeld een eendaagse sprintwedstrijd. Bij voldoende animo, kan er ook 
deelgenomen worden aan langere marathons of zelfs wedstrijden in het 
buitenland! 

Data afhankelijk van 
COVID-19 en animo 
voor paddle fitness. 
Indien er animo is 
voor beide 
trainingen dan om 
de week. 
 
Gratis 

Paddle fitness Alle leden die graag in 
de boot aan hun conditie 
en vaardigheden willen 
werken. 
 
Voltooiing van 
“introductieles 
kajakken” vereist 
 
Voltooiing van KV-A 
cursus aanbevolen 

Tijdens de fitness trainingen werken we aan algemene kanoconditie en 
kanovaardigheden. Door middel van conditie oefeningen, spellen en lekker 
stukken varen leren we steeds onze eigen grenzen kennen en verleggen. 
 
Deze training is in de eerste instantie gericht op zeekano en toerkano. 
Deelname in open kano of ander type kajak kan in overleg. 

Data afhankelijk van 
COVID-19 en animo 
voor kayak racing. 
Indien er animo is 
voor beide 
trainingen dan om 
de week. 
 
Gratis 

https://www.watersportverbond.nl/academy/watersporter/beter-leren-kanovaren
https://www.watersportverbond.nl/media/zwghflai/niveau-2k-kajakvaardigheid.pdf
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Brandingvaren 
(kayak surfing) 

Iedereen welkom, ook 
als je nog niet veel 
ervaring hebt en het is 
vooral om mensen 
enthousiast te krijgen. 
 
Enige ervaring op open 
water, en met 
kapseizen en 
reddingen sterk 
aanbevolen. 

“Kanosport Zwalker organiseert dagen voor brandingkajakken voor iedereen 
die zelfstandig of met een groep wil genieten van de branding en zo veel 
mogelijk golven willen surfen. Hierbij zit het bijbehorende materiaal 
inbegrepen, maar zal er geen instructie op het water worden gegeven. Wel is 
er altijd een instructeur in de buurt. Dit alles op de prachtige locatie aan het 
strand van Hoek van Holland.” Dit jaar gaan ND/RCC samen met Zwalker 
een aantal brandingvaren dagen inplannen.  
 
Meer info hier: 
https://www.zwalker.nl/vrij-brandingkajakken/  

60 EUR per persoon 
per dag, mogelijk 
minder [wordt nog 
afgesproken] 

Introductie 
kanokamperen 

Alle leden, beginners 
welkom! 
 
Voltooiing van 
“introductieles 
kajakken” vereist 

Hou je van kamperen en kajakken en ben je benieuwd hoe je deze twee 
activiteiten kunt combineren? Dan is deze cursus echt iets voor jou! Het 
grootste deel van de cursus is een driedaagse kajak-kampeertocht, waarbij 
we elke dag naar een andere primitieve camping varen, kamp opzetten, 
diner koken en onder de sterren slapen. Een paar weken voor de tocht 
komen wij samen een gaan wij kleding en uitrusting bespreken, laten zien 
hoe je een kajak kan inpakken, en hoe je de route en maaltijden kan 
plannen. Tijdens de reis zullen we verschillende kajak-kampeervaardigheden 
bespreken, zoals hoe je een kaart leest, wat je doet als het weer verandert, 
hoe je eten kookt op een kampeerfornuis, hoe je poept in het bos, en meer! 
Let op: als je geïnteresseerd bent, maar denkt niet dat je over de juiste 
uitrusting beschikt, neem dan contact op - er zijn genoeg andere leden met 
(extra) uitrusting die je kunt lenen. 

1 halve dag op de 
club, gevolgd door 
een 3-daagse 
kajaktocht met 
overnachting 
 
Deelnemers en 
instructeurs 
verdelen de kosten 
(benzine, camping, 
eten) 

Navigatie en 
tochtplanning 
(theorie) 

Alle leden (deze cursus 
wordt ook aangeboden 
aan leden van de 
Goudse Peddel club) 
 
Geen ervaring vereist 

Bij het varen op groot water is het belangrijk om een goede kennis van 
kaarten, getij en stroming te hebben. Over twee avonden wordt de theorie 
behandeld en is er voldoende tijd ingepland voor oefeningen. In voorgaande 
jaren is daarna een tocht gepland waar deelnemers hun nieuwe 
vaardigheden in de praktijk hebben kunnen oefenen. 

2 avonden 
 
Gratis 

https://www.zwalker.nl/vrij-brandingkajakken/
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Ellemeet 
weekends 
(zeekajak 
symposia in NL) 

Alle leden die graag hun 
zeekajak- vaardigheden 
graag verder willen 
ontwikkelen.  
 
Enige ervaring op open 
water, en met 
kapseizen en 
reddingen sterk 
aanbevolen. 

Twee keer per jaar (meestal in mei en augustus) wordt door het 
Watersportverbond (WSV) en de Nederlandse ZeeKajakVaarders (NZKV) 
een oefenweekend in Zeeland georganiseerd. Van introductie tot examens 
voor Zeekajakvaardigheid diploma’s, er is voor iedereen met interesse in 
zeekajakken iets om te doen. Lees hier meer over de augustus 2020 
oefenweekend: https://www.nzkv.nl/agenda/evenement/556-ellemeet-2. 
 

Een driedaags 
weekend 
 
Deelnemers betalen 
hun eigen kosten. 
(inschrijfkosten, 
vervoer, eten, 
accommodatie, etc.) 

Zeekajak 
symposium (UK) 

Alle leden die graag hun 
zeekajak- vaardigheden 
graag verder willen 
ontwikkelen.  
 
Ervaring op open 
water, en met 
kapseizen en 
reddingen verplicht. 

Dit jaar willen we als club een zeekajaksymposium in de UK bijwonen. Dit 
hangt natuurlijk af van hoe de COVID-19-situatie zich ontwikkelt. Elk 
symposium geeft deelnemers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor 
allerlei cursussen of dagtochten, op verschillende niveaus. Het is ook 
mogelijk om zeekajak uitrusting te huren. 
 
Anglesey Sea Kayak Symposium - mei 2021 
https://www.angleseyseakayaksymposium.co.uk/  
Sea Kayaking Cornwall Symposium - oktober 2021 
https://www.seakayakingcornwall.com/symposium/  

Een lang weekend, 
of 1 week 
 
Deelnemers betalen 
hun eigen kosten. 
(inschrijfkosten, 
vervoer, eten, 
accommodatie, etc.) 

Open Kano 
Festival (OKF) 

Alle leden die meer 
willen leren over open 
kanoën 
 
Enkele ervaring met 
open kano varen 
aanbevolen, maar niet 
verplicht 

De Open Kano Festival is een jaarlijks is een jaarlijks terugkerend 
evenement in Nationaal Park Weerribben Wieden waar kano liefhebbers 
samenkomen om van elkaar te leren. Het is een mix van vaste bezoekers, 
nieuwkomers, professionals en outfitters. Workshops behandelen 
basistechnieken tot gevorderde freestyle. De meeste bezoekers verblijven op 
de camping, maar er zijn ook trekkershutten, tiny houses en hotels 
beschikbaar. Elk jaar bezoeken een aantal leden van RCC / ND het festival. 
Lees meer op http://www.openkanofestival.nl/.  

Een drie daags 
weekend 
 
Deelnemers betalen 
hun eigen kosten. 
(inschrijfkosten, 
vervoer, eten, 
accommodatie, etc.) 

https://www.nzkv.nl/agenda/evenement/556-ellemeet-2
https://www.angleseyseakayaksymposium.co.uk/
https://www.seakayakingcornwall.com/symposium/
http://www.openkanofestival.nl/
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Cursus naam Doelgroep Beschrijving Duur en kosten 

Instructeurs en 
tochtleider 
trainingen 

Alle (aspirante-) 
instructeurs 
 
Voldoende vaardigheid 
in onderwerpen van de 
te-geven cursus 

Nieuw dit jaar, deze cursus is bedoeld om ervaren kajakkers de extra 
vaardigheden en het zelfvertrouwen te geven om kajak- en/of open kano les 
te kunnen geven (of ondersteunen). We behandelen drie algemene 
onderwerpen op een praktische manier: 
 
Module 1: Algemeen didactisch 
Module 2: Discipline specifieke workshops (bijv. introductiecursus kajak) 
Module 3: Veiligheid en reddingen 
 
 
 
 

Meerdere halve 
dagen, module 1 
waarschijnlijk deels 
online 
 
Gratis 
 

Wintertraining Alle leden 
 
Geen ervaring vereist 

Doe mee aan wekelijkse wintertrainingen (aan land) om fit te blijven tijdens 
de winter. Een typische training begint met hardlopen/loopoefeningen (45 
minuten), rek- en strekoefeningen (15 minuten), en eindigt met halteren met 
zowel lichte als zware halters (30 minuten). De intensiteit van de training 
bouwt in de loop van de winter op. Doel is om, zodra de zomertijd weer 
ingaat (laatste weekend van maart), met een topconditie aan het 
zomerseizoen te beginnen! 

Wekelijks in de 
winter, 1.5 uur 
 
Gratis 
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Opleidingsprogramma (2021) 
Deze tabel geeft logistieke details over elke cursus die gepland staat voor 2021. Voor een beschrijving van de cursusinhoud, doelgroep en eventuele 
bijbehorende kosten, zie de tabel hierboven. Op basis van de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen zullen de voorgestelde 
activiteiten waar nodig worden aangepast. 
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Cursus naam Datum(s) en tijd(en) Taal Instructeur(s) Hoe aan te melden 

Proefvaart Diversen. Gebruik dit google-formulier om je in te schrijven. Het wordt van maart tot juli bijgewerkt met nieuwe data / tijden. 
Je kan ook een andere datum / tijd voorstellen. https://forms.gle/a75zmZZzw9Bfr4YP6  

Introductieles 
kajakken - reeks 1 

Vier dinsdagen (18:30 - 20:30) 
6, 13, 20 april en 4 mei 

NL Mike Meld je aan door een e-mail te sturen 
naar secretaris@neverdry.nl met (1) 
naam en (2) GSM nummer, wat wij 
gebruiken om je toe te voegen aan een 
cursus WhatsApp groep. Zodra we 
hebben bevestigd dat er nog plaatsen 
beschikbaar zijn in de gewenste reeks, 
kan je je plaats reserveren door het 
cursusgeld (50 EUR) over te maken naar 
NL61 INGB 0000 2475 33 (K.C.C. Never 
Dry te Rotterdam) met de vermelding 
“introductieles reeks #”. 
 
Let op: zorg ervoor dat je alle vier de 
cursusdata kunt bijwonen voordat je je 
aanmeldt! 

Introductieles 
kajakken - reeks 1b 

Vier opeenvolgende vrijdagen (tijd NTB) 
9, 16, 23, 30 april 

NL/EN? Jaap 

Introductieles 
kajakken - reeks 2 

Vier opeenvolgende donderdagen (18:30 - 20:30) 
15*, 22, 29 april en 6 mei 
*begint om 19u 

NL Harm 

Introductieles 
kajakken - reeks 3 

Vier opeenvolgende dinsdagen (19:00 - 21:00) 
11, 18, 25 mei en 1 juni 

NL/EN? Mike 

Introductieles 
kajakken - reeks 4 

Vier opeenvolgende dinsdagen (19:00 - 21:00) 
8, 15, 22, 29 juni 

NL Otto  
(Iede 8 juni) 

Introductieles 
kajakken - reeks 5 

Vier opeenvolgende donderdagen (19:00 - 21:00) 
24 juni en 1, 8, 15 juli 

NL Harm 

Introductieles 
kajakken - reeks 6 

Vier opeenvolgende dinsdagen (19:00 - 21:00) 
20 juli, 27 juli, 3 aug, en 10 aug 

NL Otto 

Introductieles 
kajakken - reeks 7 

Vier opeenvolgende donderdagen (18:30 - 20:30) 
5, 12, 19, en 26 aug 

NL Mike 

https://forms.gle/a75zmZZzw9Bfr4YP6
mailto:secretaris@neverdry.nl
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Cursus naam Datum(s) en tijd(en) Taal Instructeur(s) Hoe aan te melden 

Introductieles open 
kano 

Afwisselende woensdagavonden (19:00 - 21:00) 
19 mei, 2 juni, 16 juni (wisselt af met KVA kajak 
training om drukte te verminderen) 

NL Marek en 
Joost 

Meld je aan voor 12 mei door een e-mail 
te sturen naar secretaris@neverdry.nl. Je 
wordt dan toegevoegd aan de cursus 
Whatsapp groep. 

Open kano niveau 2: 
solo freestyle 

Afwisselende woensdagavonden (19:00 - 21:00) 
28 juli, 11 aug, 25 aug (wisselt af met KVA kajak 
training om drukte te verminderen) 

NL Jean Paul Meld je aan voor 21 juli door een e-mail 
te sturen naar secretaris@neverdry.nl. Je 
wordt dan toegevoegd aan de cursus 
Whatsapp groep. 

Kajakvaardigheid A 
(KV-A) 

Afwisselende woensdagavonden (19:00 - 21:00) 
12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 
augustus. Het is niet verplicht om alle data bij te 
wonen, maar we raden minimaal 4 aan als je op 
25 augustus het optionele KV-A examen wil 
afleggen (je mag het examen pas doen als je 
verwacht te slagen). 

NL/EN Iede Meld je aan door een e-mail te sturen 
naar secretaris@neverdry.nl. Je wordt 
dan toegevoegd aan de cursus Whatsapp 
groep. 

Brandingvaren NTB - Thomas gaat in overleg met Zwalker om 
een paar dagen brandingvaren te organiseren. 
Geef je interesse op, en dan krijg je een melding 
wanneer de data bekend zijn (ze zullen ook in de 
nieuwsbrief verschijnen). 

NL Zwalker 
 
(Thomas is 
contact 
persoon voor 
ND/RCC) 

Als je het nog niet hebt gedaan, meld je 
aan door een e-mail te sturen naar 
secretaris@neverdry.nl. Je ontvangt een 
bericht wanneer er meer bekend is over 
de cursus!  
 
 

Kayak racing Data afhankelijk van COVID-19 en animo voor 
paddle fitness. Indien er animo is voor beide 
trainingen dan om de week. 

EN? Alex/Rob? Interesse voor de racing trainingen? Meld 
je direct aan bij Alexandra: 
alexandravandenelsen@gmail.com  

Paddle fitness Data afhankelijk van COVID-19 en animo voor 
kayak racing. Indien er animo is voor beide 
trainingen dan om de week. 
 

Alex Alexandra Interesse voor Paddle Fitness? Meld je 
direct aan bij Alexandra: 
alexandravandenelsen@gmail.com  

mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:alexandravandenelsen@gmail.com
mailto:alexandravandenelsen@gmail.com
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Cursus naam Datum(s) en tijd(en) Taal Instructeur(s) Hoe aan te melden 

Zwembadtraining - 
basis reddingen 

NTB, in afwachting COVID-19 maatregelen NL/EN Iede + ? 
 

Meld je aan door een e-mail te sturen 
naar secretaris@neverdry.nl en door het 
overmaken van de bijdrage (NTB) naar 
NL61 INGB 0000 2475 33 (K.C.C. Never 
Dry te Rotterdam). 

Zwembadtraining - 
niveau 2 

NTB, in afwachting COVID-19 maatregelen NL/EN Iede + ? 
 

Sign up by sending an email to 
secretaris@neverdry.nl and transferring 5 
EUR to NL61 INGB 0000 2475 33 
(K.C.C. Never Dry te Rotterdam). 

Introductie 
kanokamperen 

Infoavond: donderdag 17 juni 
Kampeerweekend: 9, 10, 11 juli (locatie NTB) 

NL/EN Nena & 
Marianne 

Meld je voor 11 juni aan door een e-mail 
te sturen naar secretaris@neverdry.nl. 

Navigatie en 
tochtplanning 
(theorie) 

Twee woensdagavonden in het voorjaar. De data 
worden in overleg met geïnteresseerde leden 
gepland. De locatie is nader vast te stellen - bij 
Never Dry of bij de Goudse Peddel club. 

NL/EN Jan Geef je interesse voor 28/02/2021 aan 
door contact op te nemen met Jan 
(vlak.jan@gmail.com). 

Instructeurstraining Een aantal halve dag sessies in maart/april 
Exacte datums nog te bepalen 

NL Alex en Iede  Meld je voor XX aan door een e-mail te 
sturen naar Alex 
(alexandravandenelsen@gmail.com) 
 

Wintertraining Iedere woensdagavond (19:30 - 21:00) tijdens de 
wintertijd: 3 nov 2021 t.e.m. 23 maart 2022 

NL/EN Rob en Astrid Aanmelden is niet nodig - bekijk de 
nieuwsbrief in september / oktober voor 
meer informatie. Voor vragen neem 
contact op met Rob 
(vanderspaa@kpnmail.nl) of Astrid 
(astrid@rcc010.nl). 
 
 
 
 

mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:secretaris@neverdry.nl
mailto:vlak.jan@gmail.com
mailto:alexandravandenelsen@gmail.com
mailto:vanderspaa@kpnmail.nl
mailto:astrid@rcc010.nl
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Cursus naam Datum(s) en tijd(en) Taal Instructeur(s) Hoe aan te melden 

Ellemeet weekends 
(zeekajak symposia 
in NL) 

28-30 mei 2021 
3-5 september 2021 

NL Coördinatie 
door Iede 

Geef je interesse ruim van tevoren aan 
door contact op te nemen met Iede - Je 
bent zelf verantwoordelijk voor je eigen 
registratie. 

Zeekajak symposium 
(UK) 

Anglesey - mei 2021 (datums nog niet bekend) 
Cornwall - 8-10 oktober 2021 (en ook de week 
daarna) 
 

EN (UK!) Coördinatie 
door Nena & 
Susanne 

Geef uw interesse enkele maanden van 
tevoren aan door contact op te nemen 
met Nena en Susanne 
(secretaris@neverdry.nl). Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je eigen registratie. 

Open Kano Festival 
(OKF) 

Tweede weekend in september in het Nationaal 
Park Weerribben Wieden (Ossenzijl) 

NL Coördinatie 
door (NTB - 
wil jij dit 
doen?) 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je 
eigen registratie en kampeeruitrusting. 
Neem contact op met NTB om je 
interesse aan te geven, en of je een 
clubkano wil gebruiken. 
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